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PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednáváme: Dodávka a instalace 5 ks Smart designových toalet na vybraná
místa na území MČ Praha 6, a to za předpokladu akceptace níže uvedených podmínek:

Prodávající: TOIDESIGN.CZ, s.r.o, lČ: 04491645 DIČ: CZ044916, se sídlem l.máje 4 , 28522
Zruč nad Sázavou, zast. jednatelem
(dále jen ,,prodávající")

Kupující: městská část Praha 6, IČO 00063703, se sídlem Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6,
zast.
(dále jen ,,kupující")

(společně také jako ,,smluvní strany")

Článekl
Základní ustanovení

1. Prodávající se tímto zavazuje prodat kupujícímu 5 (pět) kusů SmartDesignových toalet
včetně všech jejich součástí, normálního a zvláštního příslušenství (dále jen ,,předmět koupě" a
každá toaleta samostatně také jako ,,Toaleta") blíže specifikovaných v Příloze č. l ,,Technická
specifikace Toalet", která je nedílnou součástí Smlouvy, a umožnit Kupujícímu nabýt
vlastnického práva k předmětu koupě v souladu se Smlouvou. Prodávající se dále zavazuje
dodat, nainstalovat a zprovoznit předmět koupě v místě dle určení kupujícího, a to v souladu
s místy dodání a instalace uvedenými v Příloze č. 2 ,,Umístění Toalet", která je nedílnou



součástí této smlouvy. Předmět koupě se prodávající zavazuje dodat v graňckém designu dle
specifikace kupujícího uvedené v Příloze č. 3 ,,Grafický design toalet".

2. Kupující se zavazuje Toalety převzít a zaplatit za něj kupní cenu podle Smlouvy.

Článek II
Kupní cena

l. Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit vzájemně předem odsouhlasenou pilotní celkovou
kupní cenu předmětu koupě ve výši 810.000,- KČ slovy osmsetdesettisíckorunčeských plus
DPH dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění (dále jen ,,Kupní cena"). Dle dohody
smluvních stran je cena jedné Toalety ve výši 162.000,- KČ slovy
stošedesátdvatisíckorunčeských plus DPH dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění (dále jen
,,Kupní cena jedné toalety")

2. Kupní cena je cenou konečnou a zahrnuje cenu předmětu koupě, včetně veškerého vybavení a
pňslušenství, cenu dopravy předmětu koupě do místa Umístění Toalet a cenu instalace a
zprovozněni Toalet v místě Umístění Toalet.

Článek III
Platební podmínky

l. Kupující je povinen sjednanou Kupní cenu uhradit do data splatnosti faktury vystavené
prodávajícím dle této smlouvy. Splatnost faktury nesmí být kratší, než 16 dnů od jejího
vystaveni prodávajícím.

2. Za den splnění závazku kupujícího zaplatit prodávajícímu Kupní cenu se považuje den, kdy
budou peněžní prostředky odpovídající Kupní ceně připsány na účet prodávajícího uvedený na
příslušné faktuře.

3. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu - daňový doklad bez zbytečného odkladu nejdříve v
den uskutečnění zdanitelného plnění. Za datum uskutečněni zdanitelného plnění se považuje
den dílčího předání dle ČI. IV. odst. 2 Smlouvy. Faktura vystavená prodávajícím musí
obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené při'slušnými právními předpisy.

4. V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny, je povinen Prodávajícímu uhradit
smluvní pokutu ve výši 0,03% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.
Tímto ujednáním není nikterak dotčen nárok prodávajícího na zaplacení úroků z prodlení a
nárok prodávajícího na náhradu škody v celé její výši i vedle smluvní pokuty.

5. Kupu.jící není povinen převzít předmět koupě v případě, že tento bude vykazovat jakékoliv
vady či nedodělky.

Článek W
Předání a převzetí předmětu koupě

l. Prodávající je povinen kupujícímu předmět koupě řádně předat a kupující je povinen předmět
koupě, který bude prostý vad od prodávajícího převzít.

2. Prodávající splní svoji povinnost předmět koupě řádně předat tím, že předmět koupě
s demontovanými a řádně zabalenými pohyblivými prvky a všemi součástmi, které by mohly
být při přepravě předmětu koupě do místa Umístění toalet poškozeny, dodá k dispozici



kupujícímu v sídle společnosti prodávajícího (dále jen ,,dílčí předání"), a to nejpozději do
08.12.2017, jednotlivé Toalety dopraví na místa Umístění toalet a tyto zde uvede do
bezvadného provozu v souladu s jejich účelem (dále jen ,,termín instalace"), a to nejpozději do
21.03.2018 dle písemné výzvy kupujícího. Těmín instalace je kupující povinen sdělit
prodávajícímu písemně nejpozději do 01.03.2018.

3. Kupující je povinen prodávajícímu potvrdit na dílčím předávacím protokolu dílčí předání
předmětu koupě, pokud bude předmět koupě prodávajícím dodán bez zjevných vad. Pokud
bude předmět koupě vykazovat zjevné vady, je prodávající povinen tyto odstranit nejpozději do
15.12.2017. Kupující je dále povinen předmět koupě od prodávajícího převzít a potvrdit
převzetí předmětu koupě na předávacím protokolu po jeho dopravě na místo Umístění toalet a
uvedení do bezvadného provom v souladu s jeho účelem. Pokud bude předmět koupě
vykazovat po dopravě do místa instalace a po uvedení do provozu zjevné vady, je prodávající
povinen tyto odstranit nejpozději do 28.03.2017. K dílčímu předání předmětu koupě i
k převzetí předmětu koupě je prodávající povinen kupujícího písemně vyzvat.

4. Smluvní strany se dohodly, že v době od dílčího převzetí předmětu koupě do termínu instalace
bude předmět koupě uskladněn v prostorech prodávajícího, který bude mít k předmětu koupě
po celou tuto dobu povinnosti jako skladovatel. Dle dohody smluvních stran přechází
nebezpečí vzniku škody na předmětu koupě na kupujícího teprve okamžikem úplného převzetí
předmětu koupě a podpisem předávacího protokolu.

5. Zájmem a smluvní povinností prodávajícího je seznámit zaměstnance kupujícího s fůnkcí a
provozem předmětu koupě a provést uvedení všech Toalet do provozu, aby prodávající
minimalizoval riziko reklamace a získal požadovanou míru jistoty, že nedojde k poruchám
jednotlivých Toálet způsobeným nesprávným nastavením, instalací či neodborným zapojením.

6. Prodávající tímto výslovně prohlašuje, že měl možnost si osobně prohlédnout a prověřit
všechna místa Umístění toalet a tyto jsou plně způsobilá k umístění toalet. Kupující tímto
výslovně prohlašuje, že všechna místa Umístění toalet jsou minimálně do hloubky 70 cm pod
povrchem prosta jakýchkoliv inženýrských nebo energetických sítí a obdobného podzemního
vedení Veškerá škoda vzniklá porušením prohlášeni kterékoliv smluvní strany dle tohoto
odstavce je povinna uhradit ta smluvní strana, v důsledku jejíhož nepravdivého prohlášení ke
vzniku škody došlo.

7. Prodávající prohlašuje, že Kupní cena v sobě rovněž zahrnuje veškeré náklady na dopravu
předmětu koupě do místa Umístěni toalet, jeho instalaci a uvedení do provozu, Prodávající
rovněž prohlašuje, že nepožaduje po kupujícím žádné plněni, úpravu terénu, dodání materiálu
nebo zajištěni energetických přípojek pro instalaci a uvedení předmětu koupě do bezvadného
provozu.

Článek V
Jakost předmětu koupě, odpovědnost za vady

l. Prodávající se zavazuje předmět koupě dodat kupujícímu v nejvyšší niožné kvalitě odpovídající
povaze předmětu koupě, jeho součástem a příslušenství. Prodávající poskytuje kupujícímu
záruku na předmět koupě včetně všech jeho součástí a příslušenství v délce trvání 24 měsíců
(dále jen »záručnj doba") od úplného převzetí předmětu koupě a podpisu předávacího
protokolu.

2. Pokud se na jakékoliv Toaletě, její součásti nebo příslušenství vyskytnou v průběhu záruční
doby jakékoliv vady, které nejsou způsobeny úmyslným poškozením nebo nesprávným užitím
Toalety, její součásti nebo příslušenství, je prodávající povinen tyto vady na svůj náklad
odstranit v nejkratší možné lhůtě, nejdéle však ve lhůtě 30 dnů od obdržení písemné výzvy
kupujícího k odstranění vad.



Článek VI
Nabytí vlastnického práva

l. Vlastnické právo přechází na Kupujícího zaplacením Kupní ceny.

Článek VII
Smluvní pokuty

1. Pokud nedojde k dílčímu předání předmětu koupě ve lhůtě dle ČI. IV. odst. 2 tedy do
15.12.2017, a to z důvodů na straně prodávajícího, je prodávající povinen uhradit kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení s dílčím předáním
předmětu koupě.

2. Pokud nedojde k převzetí předmětu koupě z důvodů na straně prodávajícího v termínu dle ČI.
IV. odst. 2, tedy do 28.03.2018, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve
výši 0,5% z kupní ceny za každý započatý den prodlení s předáním předmětu koupě dle ČI. IV.
odst. 2.

3. Pokud nedojde k dílčímu předání předmětu koupě ve lhůtě dle ČI. IV. odst. 2 tedy do
15.12.2017, a to z důvodů na straně kupujícího, je kupující povinen uhradit prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení s dílčím předáním
předmětu koupě.

4. Pokud nedojde k převzetí předmětu koupě z důvodů na straně kupujícího v termínu dle ČI. IV.
odst. 2, tedy do 28.03.2018, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
0,5% z kupní ceny za každý započatý den prodlení s převzetím předmětu koupě dle ČI. IV. odst.
2.

5. Pokud bude prodávající v prodlení s odstraněním vad, které se na předmětu koupě vyskytnou
v záruční době dle ČI. V. odst. 2 je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,-
Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.

6. Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy
oprávněné smluvní strany povinné smluvní straně k úhradě smluvní pokuty. Uhrazením
smluvní pokuty nezaniká nárok na úhradu škody.

Článek VIII
VyŠŠí moc, překážky plnění

l. Smluvní strana nenese odpovědnost za úplné nebo částečné nesplnění jedné ze svých
povinností, pokud nesplnění je důsledkem zásahu vyšší moci, tedy takových okolností jako
záplava, požár, zemětřesení a jiné přírodní události, dále válka nebo válečná jednání a dalších
obdobných mimořádných skutečností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná
strana tuto překážku nebo její následky překonala, dále že by v době vzniku své smluvní
povinnosti (tj. v době uzavřeni této Smlouvy) vznik výše zmíněné překážky mohla předvídat,
jestliže tato skutečnost vznikla nezávisle na vůli této strany, nevznikla z osobních poměrů
strany ani v době, kdy byla již strana s plněním svých povinností v prodlení a nejedná se rovněž
o skutečnost, kterou byla strana povinna podle této Smlouvy překonat (dále jen ,,případ vyšší
moci").

2. Strana, pro kterou se stalo splnění závazku nemožným z výše uvedených důvodů, musí
písemně informovat druhou stranu neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů po



nastání výše uvedených skutečností, a stejně tak musí druhou stranu písemně informovat do 7
kalendářních dnů o zániku těchto důvodů. Po odpadnutí překážky z důvodu existence případu
vyšší moci, jsou strany povinny neprodleně započít s plněním svých smluvních povinností
vyplývajících z této Smlouvy.

3. V případě, že případ vyšší moci trvá alespoň 30 dní, je strana, které nebrání v plnění jejich
smluvních povinností případ vyšší moci, oprávněna od této Smlouvy odstoupit. V případech
existence případu vyšší moci se neuplatní ustanovení § 2006 až 2008 občanského zákoníku.

Článek IX
Ukončení Smlouvy

l. Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit vedle zákonem stanovených případů v případech
stanovených touto Smlouvou a v následujících případech:
a) prodávající je déle než 30 dní v prodlení s předáním předmětu koupě dle kterékoliv lhůty uvedené

v ČI. IV odst. 2. věta první. Tím není dotčeno právo kupujícího na úhradu smluvní pokuty a
náhradu škody.

b) Prodávající ve lhůtě 30 dnů od uplynutí dohodnutého termínu neodstraní vady Toalety, která ji činí
nepoužitelnou k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy, s podmínkou, že k odstranění závadného stavu
nedošlo ani po upozornění kupujícího a po stanovení dodatečné přiměřené lhůty kupujícím, která
nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů. Tím není dotčeno právo kupujícího na úhradu smluvní
pokuty a náhrady škody.

2. Prodávající je oprávněn vedle zákonem stanovených případů a případů stanovených touto
Smlouvou od Smlouvy odstoupit v případě, že:
a) Kupující je v prodlení s úhradou svých splatných peněžitých závazků dle Smlouvy delším než 60

dní.
b) Kupující se ocitne v úpadku, platební neschopnosti, anebo by se prodávající mohl domnívat, že

takovýto případ může bezprostředně nastat zejména v případě zahájení insolvenčního řízení či
řízení obdobného dle právního řádu Kupujícího.

c) Kupující je v prodlení s plněním povinnosti dle této Smlouvy a k odstranění prodlení nedojde ani v
rámci dodatečné přiměřené lhůty stanovené prodávajícím, která nesmí být kratší než 30
kalendářních dnů.

3. Odstoupit od Smlouvy lze toliko formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla
příslušné smluvní strany. Pokud tákováto písemnost nebude adresátovi (smluvní straně)
skutečně doručena ani po uplynutí 10 dní od jejího odesláni', je považována za řádně doručenou
uplynutím desátého (10) dne od jejího odeslání.

4. V případě odstoupení si smluvní strany vrátí do 30 kalendářních dnů poskytnutá plněni,
přičemž se přihlédne k případnému opotřebení předmětu koupě a době jeho užívání a o tuto
hodnotu bude snížena částka, kterou bude prodávající povinen vracet kupujícímu. Strany si
nebudou vracet případné přijaté sinluvni pokuty či náhrady škody. Ustanoveni § 2005
občanského zákoníku tím není dotčeno. Kupující je poté povinen do 30 dnů od účinnosti
odstoupení vydat přijaté plnění, bylo-li již předáno kupujícímu, musí umožnit prodávajícímu
vstup do prostor, v nichž je předmět koupě umístěn, umožnit mu s předmětem koupě nakládat,
poskytnout mu součinnost včetně zajištění podmínek pro demontáž a odvoz všech Toalet,
včetně (za situace, kdy odstoupeno bylo z důvodu na straně kupujícího) dopravy do sídla
prodávajícího či jiného místa určeného prodávajícím, to vše na náklady té smluvní strany, která
odstoupení od Smlouvy zavinila.



Článek X
Jiná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se výslovně dohodly vyloučit použiti § 1980 občanského zákoníku.

2. Prodávající má právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu kupujícím dle
Smlouvyi tehdy, je-li kryta úroky z prodlení.

3. Smlouva se řídí právem České republiky.

4. Nepodaří-li se odstranit smírnou cestou spor týkající se vztahů ze Smlouvy, budou všechny
spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ni předloženy k projednáni a rozhodnutí obecnému
soudu žalovaného.

5. V případě pochybností se pro doručování veškerých písemností mezi smluvními stranami
poštou nebo jinou zásilkovou službou, pro účely této Smlouvy, za den doručení považuje
desátý (id) den následující po dni odeslání korespondence. Veškerou korespondenci a veškeré
písemnosti budou smluvní strany zasílat na adresu sídla smluvní strany uvedenou v záhlaví
Smlouvy, pokud smluvní strany neoznámí změnu korespondenční adresy. Pro doručování
písemností je dle dohody smluvních stran také možné užít prostředky komunikace na dálku, a
to fax nebo email. Při pochybnostech oHedně doručení faxem nebo emailem zasílaných
písemností se má za to, že písemnost byla doručena druhé smluvní straně čtyři (4) hodiny po
prokazatelném odeslání na její emailovou adresu či fax.

6. Pokud není v Smlouvě sjednáno jinak, veškeré případné změny a dodatky Snílouvy vyžaduji
písemnou formu s tím, že tyto změny a dodatky budou očíslovány a podepsány oběma
Smluvními stranami a budou tvořit nedílnou součást Smlouvy.

7. Je-li některé ustanovení Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevymahatelné, či stane-li se
takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, pňpadně vymáhateľnosti ustanovení ostatních,
pokud z povahy nebo obsahu anebo z okolností, pro něž bylo takovéto ustanovení vytvořeno,
nevyplývá, že tuto část nelze od ostatního obsahu Smlouvy oddělit. Smluvní strany se pro tento
případ zavazuji vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší
možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý stejnopis niá povahu originálu, dva
stejnopisy náleží kupujícímu a jeden prodávajícímu. .

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a tento je projevem
jejich vážné a svobodné vůle.

11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv
(výjimky z povinnosti uveřejnění jsou uvedeny v ustanovení § 3 zákona o registru smluv).
Smluvní strany dále berou na vědomí, že od 01.07.2017 tato smlouva (dodatek smlouvy)
nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. S účinností od 01.07.2017
dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od
počátku zrušena. Kupující, tedy MČ Praha 6 zašle tuto smlouvu správci registru smluv k
uveřejnění bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavřeni.

12. Prodávající bere na vědomí, že kupující je na dotaz třetí osoby povinen poskytovat informace
podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném



znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních
údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají a též prohlašuje, že nic z obsahu
této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu
této smlouvy do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv příkazce, včetně
případných příloh.

13. Nedílnou součásti Smlouvy jsou přílohy:

l) Příloha č. l:
2) Příloha č. 2:
3) Příloha č. 3:

Technická specifikace Toalet
Místa instalace
Grafický design toalet

V Praze dne: 29.11.2017 áu^á4uZ

Ing. Roman Mejstňk
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